
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Држава и право после великих револуција 
Наставник (за предавања) Проф. др Небојша Ранђеловић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Небојша Ранђеловић 
Наставник/сарадник (за ДОН) - 
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов  - 
Циљ 
предмета 

Унапређење научних сазнања и теоријских схватања и развијање академских 
способности за даља истраживања у области државно-правних промена након 
великих револуција. Продубљивање и заокруживање знања о сегментима 
историје државе и права условљених друштвеним и државно-правним 
променама након великих револуција и њиховим општецивилизацијским 
значајем.  

 
Исход 
предмета 

 Савладавањем студијског програма из предмета Држава и право после великих 
револуција на Правном факултету у Нишу oчекује се да студент:  

1) разуме суштину друштвених и државно-правних промена условљених великим 
револуцијама,  

2) буде способан да примени компаративни метод у проучавању материје 
предвиђене програмом предмета. 

3) буде способан да критички посматра развој државе и права сагледан кроз 
свеукупност промена изазваних великим револуцијама; 

 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Појам револуционарних промена. Друштвени и државноправни узроци за 
избијање револуција. Цивилизацијске тековине и антиподи револуција. 
Низоземска револуција и правна традиција. Римско-холандско право. 
Револуционарна кретања у Енглеској и њихов утицај на парламентаризам као 
политички оквир енглеске правне традиције. Рат за независност и стварање 
Сједињених америчких држава. Правно-политички документи Америчке 
револуције. Амерички устав и председнички систем.. Француска буржоаска 
револуција, њене цивилизацијске тековине и утицај на развој држава и права 
после револуције. Европске државе и право након револуционарне 1848. 
године. Октобарска револуција и настанак Совјетског савеза. Унутрашњи и 
спољни државно-правни уцаји Октобарске револуције. Могућност 
револуционарних промена у исламском свету. Турска држава и право након 



Младотурске револуције.  

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 - 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3  1    

Методе 
извођења 
наставе 

•  Предавања 
• Индивидуалне консултације 
• Групе за дискусију 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


